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„Nord Bornholms Ugeblad`
trykkes 1 ',Antal af mIndst 1600 &smal.
og forsendes gennem Poshereminet I Allinge.
Sandvig, Ulster, Raisker, Ra og Klenumsker,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den stente Udbredelse 1 Nordre Haned
bliver læst ,•ihverl filene og egner :dg der
o• bedst ill Avertering .

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager Kern' Bekendlgreelser af enhver Art
saason, Køb. Salg, Foreningsmeddelelser,
efter. eller Aflysninger, Auktioner dr.

„Nora-Bornholms Ugeblad"
zdjaor hver Fredag, kan nestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
kofter Kr. naivaartig.

Fremtidens Skole.
—o—
Fru Magdalene Lauridsen
fra Sorø Husholdningsskole, der jo
ved sit Arbejde i Den overordentlige
Kommission har vist sig som en
initiativrig og altid levende interesseret Repræsentant for HusmoderInteresser, har fremsat følgende interessante Udtalelser om en Plan,
som hun har udarbejdet ;
„Fteintidens Skole" maa blive Arbejdets eller Hjemmets, om man vil
— en Skole, der svarer til del svenske Begreb „Yrkeskolen'.

Et Samlingssted for Kvinderne,
Denne Skole skal ligge midt i
Sognet og tilhøre Kommunen eller
Hjemmene i Fællesskab. Den skal
rumme et Skolekøkken, el Sløjdlokele, el Bibliotek med Læsestue,
muligvis en Smaabørnsslue (Børnehave), Beboelse til en Lærerinde og
være omgivet af en Have og en
mindre Forsøgsmark ; den skal være
baade de unge og de ældre til Vejledning, Nytte og Glæde. Og det
kan den blive, hvis den ledes og
anlægges fornuftigt og godt.
I Skolekøkkenet skal tor det første Folkeskolens ældste Pigeklasse
undervises en Dag om Ugen. For
det andel skal Sognets Husmødre
der have et Samlingssted, hvor de
kue drøfte Hjemmets Anliggender
og samles til Foredrag og til Forevisninger af nyt paa de huslige Ommader. Men de skal ogsaa kunne
bruge Skolekøkkenet, naar det er
ledigt, f. Eks. til Henkogning af Havesager i Sommertiden og om Vinteren til Systue, hvis det viser sig
at være praktisk at samles — som
man i Vinter har gjort det i København — for ved en Syerskes, Hjælp
at faa syet bande nyt og gammelt
Tøj.
Men Skolekøkkenet vil dog Ina
størst Betydning ved at blive brugt
til Efterskoleundervisning tor den
konfirmerede kvindelige Ungdom.

Undervisning i huslig Gerning
maa jo nemlig nødvendigvis efterhaanden indiceres Landet over som
en obligatorisk Fortsættelse af Barneskolens Undervisning. Efter som
Forholdene har udviklet sig, er det
uforsvarligt af Samfundet ikke at
skaffe alle unge Piger Kendskab til
og telvelse i at udføre et Hjems for-
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skellige Arbejder, rear de søger en
speciel Uddannelse, parringer sig el
husligt Arbejde, tiplager en selvstændig Virksomhed eller stifter Hjem.
Den simpleste og bedste Mande
vil være at lade de unge Piger mellem 14 og 16 Aar deltage i en dertil ordnet stedlig Undervisning en
halv Dag om Ugen, i alt 40 Gange
aarlig, i to Aar
Men selvfølgelig
kan der kun være Tale om at indføre Undervisningspligt, ikke Skoletvang. Vil man, af en eller anden
Grund, ikke binytte den stedlige
Efterskole, niaa rune have Lov til
at gas til andre anerkendte private
Efterskoler.
Første halve Aar bør Undervisningen i der: kommunale Efterskole
omfatte en Klasseundervisning i Madlavning, andet halve Aar — hvis den
da falder sammen med Sommeren,
eller tredie — flask, Tøjbehandling,
Havens Pasning og Syltning; tredie
halve Aar Husførelse og Ernæringslære.

Skolens yderligere Udnyttelse.
Sløjdlokalet skal naturligvis bruges til Drengenes Undervisning i
Sløjd, men skulde ogsaa kunne anvendes som flusflidsskole om Aftenen for Sognets ældre og yngre
Mænd.
Bibliotek og Læsestue, der tilstræbes oprettet bande i By og paa Land,
er det nødvendigt al knytte til Arbejdsskolen, hvor del kan blive en
Støtte tor Undervisningen og tor de
skolesøgende en Berigelse.
Er der Trang i Kontinuitet' til at
faa en Børnehave, var del sikkert
praktisk ogsaa at knytte den dertil.
Haven om Skolen skulde passes
og udnyttes at Skolekøkkenets Elever; Forsøgsmarken derimod af de
unge Karle soul et Led i deres Efterskoieundervisning.
En Lærerinde Irreelle bo paa Skolen, føre Tilsyn med de forskellige
Afdelinger, inair ellers lede Skolekøkkenundervisningen og muligvis
ogsaa Haandgerningsundervisningen
af Folkeskolens Elever. Hun burde
antagelig lønnes af Staten, hvorimod
Kommunen maatte afholde de egentlige Driftsudgifter.

Februar.
!dag er den omme,
den graa og onde Vinter.
Der blæser bilde Lufte,
og Himlen er blaa.
Bag Butikertees Ruder
staar ranke Hyacinter.
En Strøm at unge Kvinder
Gaderne sig soler,
blege og blide som fine Hyacinter,
ved Barmen bærer En
de første Violer.
Nu vaagner alt, der sov
i den tunge, lange Vinter,
nu da Solen er selvblank,
og Himlen er blaa og jeg drømmer om en Strand
langs høje, gule Klinter.
En Strand, hvor Tevandsbæicke
løber rislende mod Havet,

der er mørkeblaat og kruset
som et Bed al Hyacinter,
og Solen smelter Sorgen,
der mit Sind som Sne begraved.
Jeg drømmer om et Dalstrøg
imellem høje Klinler hvor jeg ligger og stirrer,
imens inin Ryg jeg soler,
mod Havets markblaa Mark
af fætre Hyacinter,
mod Havets Bed i Blæst
af tunge Hyacinter i et Dalstrøg mod Sønden,
som lemmer af Violer.
Johannes Jørgensen.

Den gode Bolig.
Hvad den betyder for Folkesundheden.
efter Folketingsmand Eigil Jørgensens
Foredrag i Svendborg.

I.
Langt tilbage i Historien Iræffer
vi paa Bestræbelser lor at skaffe
gode Boliger. Den første Byggelov,
vi kender, er fra 2000 Aar f, Kr.
og stammer fra Babylonfen. Den
fastsatte strenge Straffe for de daarlige Bygmestre. Første Gang, en
saadan eaygmester forsaa sig mod
Lovens Bestemmelser, blev alt hans
Sølv konfiskeret. Anden Gang mislede hans Slave Hovedet, tredie
Gang gik det ud over hans Barn,
og fjerde Gang maatte han selv af
med Hovedet. Et naadigt Forsyn
bevarede ham saaledes for al overtræde Bestemmelserne femte Gang!
Ogsaa i de gamle indiske Skrifter
ser man, n1 der bar været Sans nor
at skaffe gode og sunde Boliger.
Og det bestemtes, at der skulde
være brede og vel beplantede Gader, saa man kunde vandre i Skygge,
og der skulde være aabne Pladser
til Leg og Hvile. Husene skulde
have Haver osv,
Ogsaa i Grækenland forstod man,
hvad gode Bygninger vil sige. Allerede Aristoleles skrev om Faren
ved, at Folk klumpede sig sammen
i store Byer. Naar de gamle Grækere naaede et Toppunkt i menneskelig Udvikling, hang det sikkert
for en Del sammen med deres gode
Boliger.
1 det romerske Verdensrige, navnlig i Lilleasien, var der udmærkede
Byggepladser. I selve Rom stod det
dog længe sløjt til. Det var allerede
den Gang nor mange ganske behageligt at være arbejdsløs, og der
var stor Tilstrønneug til Rom. Susanbønderne blev kede af al gaa derude og sjove paa Landet. De solgte
deres Jord til Stormændene og drog
saa til Rom, hvor det var en udmærket Levevej at være oplyst Vælger.
Der vankede Brød og Skuespil, og
paa Valgdagen betalte man ined at
give sin Stemme til Rigmændene.
Man kender jo til noget af samme
nu. Men deri Gang betalte hver
Mand af sin egen Lomme. Nu gaar
det nemmere med at love delt store
Masse: I skal faa det og det, hvis
I vil stemme paa os — og saa lader man Staten betale.

,

I Rom er mange Gader snævre
og Husene elendige. Man manglede
en rigtig god Ildebrand til at rydde
op i de gamle Kvarterer! Deri kom
under Nero. Man har beskyldt Nern
for, at del var brun selv, der stak
Ild paa. Men man har nu beskyldt
Nero for saa meget ; han hnr ikke
haft nogen god Presse, som man
siger i vore Dage. Merl da nu den
gamle Del at Byen var brændt, fik
Nero dygtige Bygmestre til at lage
fat. Der blev hygget med en enesiaaende Pragt. Man opførte tI00
offentlige Bade, 1790 Paladser, Tri•
rinifbuer, 1350 gyldne Statuer og
Elferibensstatiter. Men Rom forfaldt.
Man lod Slaver besørge Arbejdet,
og lilsidst gad Romerne ikke en
Gang forsvare deres Land, hvilket
man hidtil havde anset for en Ærespligt. Man nøjedes med en hvervet
Hær, og en sandara er altid en Fare,
fordi den en skønne Dag kan opdage, at den har Magten og kan
vælte det hele. Sander' gik det her.
Ved Aar 400 var hele Herligheden
forbi, Rola var sunket ned til al
være en line By med ca, 30,000
Indbyggere, der væsentlig levede af
at nedbryde Paladserne og sælge
Marmoret
Boligspørgsmaalet er af gammel
Dato. Gode, sunde Bygninger har
langt større Betydning, end man
ofte tænker paa. Det gælder saaledes i umoralsk Henseende. Der er
altid en nøje Forbindelse mellem
Beboelsestætheden pr. Hus og Procenten af uægte Fødsler. I England
holder man paa Princippet: „Hver
Mand sit Hus", og London, der
kun har 8 Beboere pr. Hus, staar
med kun 4 pCt. uægte Fødsler. I
Bergen er Tallene henholdsvis 16
og 8, i Berlin 32 og 16, lerisliania
36 og 17-20, i Petrograd (tør Kri:
gen) 52 og 26, i Wien 55 og 51
og København 28 og V. Dette Tal
er jo ikke videre smigrende for vor
Hovedstad; men Københavnerne paastaar, at det skyldes Tilstrømningen
fra Provinsen, Fødselsstiftelsen osv.
Men del gør vel ikke det hele.
Lignende Tal som de oven nor
anførte gør sig ogsaa gældende med
Hensyn til Drukkenskab, Slagsmaal,
Tyverier osv. Men hvordan skal det
ogsaa kunne blive anderledes, !mar
Børnene skal vokse op i de overfyldte Lejeka<erner, hvor deres eneste Legeplads er en mørk og snavset Gaardsplads. Er der kun et sort.
Faer i Flokken, ken mange blive
smittede.
Men, er der dem, der vil sige,
det er noget Rak, som ikke bliver
bedre al at bo godt. Det er der
imidlertid Eksempler, der taler for.
I Liverpool rev man i 90'erne 20,000
elendige Huse i Byen ned og byggede ny, gode og lyse Huse. Del
havde ell overraskende og glædelig
Indflydelse. Politerapporten viste, at
Drukkenskabsforseelserne, Overfald,
Tyverier — og Sladder, der jo ogsaa er en Forbrydelse, gik stærkt
ned. Det er en knusende Dorn over
de infame Lejekaserner. Omgangstonen blev bedre, Børnenes Udse-

ende friskere, og Dødeligheden gik
ned til det halve.
Boligens Betydning for hygiejni•
ske og sanitære Forhold er overordentlig stor. Pare de tyske Sessioner
har man konstateret, at af Landbefolkningen er 64 pCi. tjenestedyglige, af Berlinerne kun 28 pCt. og af Berlinerne fra Fattigkvartererne
endda kun 19 pCt. Dødeligheden
er ogsan 30 pCt. i Berlin mod 8
i London.
Bebyggelsesforholdene er ikke her
i Landet saa uheldige som mange
andre Steder. Odense er en al de
heldigst stillede Byer. Der er kun
10 Beboere pr. Bygning, t Aarhus
er der 16 og i Aalborg 17 — men
de moralske Forhold i Aalhorre er
jo heller ikke bekendte for at være
gode'
Svendborg er en lykkelig By med
kun 8 Beboere pr. Ejendom; men

den lykkeligste By
synes Rønne dog at være. Den har
kun 4 Beboere pr. Ejendom.
Det ideelle er, at hver Mand har
sit eget Hus med • en lille Have,
som han kan dyrke. Thi som Cicero
siger : Den Mand, der dyrker Jord,
tænker ikke paa 'loger ondt. Man
ser da ogsaa fra det gamle Rom f.
Eks., at naar de sejrrige Hære vendte
hjem, forlangte Feltherrerne, at deres Soldater skulde have Jord at
dyrke. Det samme sker i vore Dage.
I Canada skaffer man Jord til de
hjemvendende Soldater, og i England er tran inde paa det samme.
Der koster at gøre noget for Boligspørgsumaler ; men
det er Penge,

der er givet godt ud.

Det droster meget mere at ofre
til Sygehuse, Børnehjem, Sanatorier,
Fængsler og Politi. De forebyggende
Midler er altid de billigste.
Noget maa der ogsaa gøres. Det
kan ikke blive ved at gaa med, at
man indkvarterer de husvilde i Skolerne eller lader dem klumpe sig
sammen i smaa Lejligheder. Det
er den 3-Værelsers Lejlighed, der
bør tilstræbes. I England forlanger
man mere, der vil man have 3 Soveværelser, et ril Forældrene og to
til Børnene, eller Køn. Og saa skal
der være Badeværelse. Men der
bygger man ogsaa billigt. Man
støber Væggene, og saadan et Hus
kan derfor bygges for 2700 Kr. og
koster 18 Kr. i Leje om Meariedeir.
Under Krigen har man hygger er'
ny Hustype med 2 Lejligheder. - Men hver Familie hat sin egeir
Trappegang — og derved unrigaas
en Mængde Sladder og Vrøvl

Her hjemme er vi desværre,,for
konservative. V. kan ikke som de
praktiske Eugheadere komme ind
paa at bi uee Spisekøkken. Del
vilde spare Husmoderen for meget
Besvær.
De s a nitære Forhold bliver skrækkelige, ved at man klumper sig
sammen. I Bergen bor 72 pCt. i 1
og 2 Vær.s Lejligheder, i London
kun 47. 1 København har det vist
sig, at for hver 100 Dødsfald 3_e24
14

Være Lejlighed, var der 1?9
Værs og 17µf 1 Vter,s.
Man maa serge for ikke at lukke
Lys og Luft ude. Men her hegaar
Damerne ofte store Synder. Navnlig om Vintelett. Saa gælder det
netop om at faa saa meget Lys som
muligt, men saa hænger de mørke
Gardiner for Vinduerne, saa der kun
bliver en lille Sprække tilbage. Lad
os dog

faa det Skidt væk !
og Luft og Lys ind. Man skal ogsaa udnytte Værelserne. Taleren
kendte et Sted, hvor Fader, Moder
og s y v Børn Ina i Soveværelset,
skønt der var 3 Værelser. Men saa
har uran en saakaldt Sladsstuc stenende til ingen Verdens Nylte. Den
tages kun i Brug en Gang Imellem,
naar Fru Petersen kommer i Besøg
for at faa en Taar Kaffe.
Frankrig fik man en Gang indført en bestialsk Skat en Skat paa
Vinduer! Saa forsvandt Vinduerne selvfølgelig i saa stor Udstrækning som muligt, og Lægerne paaviste da, hvorledes Tuberkulosen
nøjagtigt steg i Forhold hertil.

Den nuværende Bolignød
her i Landet har selvfølgelig flere
Aarsager. Bl. a. den, al medens
der tidligere hvert Aar udvandrede
10,000 Mennesker om Aaret, har
der ingen Udvandring været under
Krigen. Og mange er vendt hjem
igen. Endvidere er en Mængde Udlændinge søgt her til. Der er mange
uheldige Elementer blandt dem ; og
ærgerligt er det at se, at Typer som
den meget omtalte Parvus slipper
for at svare Skat under Opholdet.
Fra Landet er en Del flyltet til
Byen. Ogsaa her er der to Typer.
Der er Landmænd, der har solgt
deres Gaarde — og som nu opdager, hvad det koster at bo i en By.
Og samtidig har der været

en Strøm af mere eller mindre løse
Eksistenser,
der korn for al leve af Arbejdsløshedsunderstøttelse og tilfældigt Sjov.
De tager Pladserne op. Det vilde
være praktisk og retfærdigt, om
Grundejerne tik det Pasbud, at de
ikke maatte udleje uden Nævnets
Tilladelse, saa - kunde man slippe
den Slags. „
Materialefarholderie, Mangel paa
Arbejdskraft og nu Pengemangel
har hæmmet Byggeriet. Murstenene
steg og steg — og

Teglværkerne er nu noget bange
for at sætte fuld Kraft paa,
thi ved Flensborg Fjord ligger der
mange Teglværker, og hvem ved,
om de ikke kan levere Murstenene
billigere. Indførelsen af den 8 Timers
Arbejdsdag har ogsaa været ulyksalig i øjeblikket. Det har jo langt
Ira været saadan, at den, soul man
havde segl, har sal Energien op.
Tværtimod — Arbejdsydelsen er sunket med 20 pCt. Det er ogsaa forkert at indføre denne Indskrænkning
paa en Tid, da der faktisk mangler
Arbejdskraft i Byggefagene, navnlig
Murere. Det burde jo snarest være
saadan, at Haandværkerne sagde :
Nu arbejder vi 10-12 Timer om
Dagen for at hjælpe de ulykkelige
Mennesker, der mangler Lejligheder,
Men det er ikke Tilfældet. 8 Timer;
Dagen vil ogsaa indvirke paa Fragtforholdene. Skal de smaa Sejlskibe
holde den, maa de have et saa stort
Mandskab, at der kun bliver Plads
t,j et Par Mursten som Ballast,
1 København storar der

7000 Lejligheder, der ikke kan
blive færdige,
fordi der mangler Trappegang, Vinduer osv. Store Summer gaar til
ulovlig Arbejdsløn. Der er jo Tarifbetaling; merl Arbejderne forlanger
stadig mere — ellers holder de op.
Og saa kalder man det „Gratiale',
eller saadan noget, og det kan dreje

Malerietsig om mange Tusinde
nævnene volder ogsaa Vanskeligheder. De anviser en Klat Mul ,.!ell
hist og her, og derved bliver Arbejdskraften alt for spredt. Bygmestrene tør ikke lade Svendene gaa,
selv om der ikke er Arbejde, for
hvordan faer de fol i dem igen, og
saa maa de betale dem 15 Kr. om
Dagen i „Spadscrepenge'. Man
skulde samle sig om at gøre visse
Bygninger færdige. Vi skulde ligesom i England have en Byggediktator, der kunde skaffe Fart og Plan
i Arbejdet.
Den socialdemokratiske Folketings.
mand Chr. Jensen har fremsat

en stor Plan til Bolignødens
Afhjælpning.
Han foreslaar, at man i Løbet af
20 Aar skal opkræve 10 pCI. Tillæg
al Lejen i de Ejendomme, der er
bygget før 1914. For Københavns
Vedkommende vil del give 10 Mill.
Kr. om Aaret. Disse Penge skal saa
gaa i en Fond, der giver Tilskud
til Nybygninger. Det bliver jo dyrere,
nier det saaledes skal være det offentlige, der skal bygge ; men man
kan dog have en 2-Værelses Lejlighed for 564 Kr. om Anret. 1 Løbet
af nogle Ina Aar vil man paa denne
Maade faa 3-4000 Lejligheder; og
niar Bolignøden er afhjulpen, skulde
Fonden give sig al med al opkøbe
gamle Bygninger, nedrive dem og
bygge nye i Stedet. Saa kan man
oasen stadigt holde Arbejdet i Gang.
Planen ser jo tiltalende ud. Men
det vil ikke være retfærdigt mod
alle Grundejere, hvis de skal af med
de 10 pCt. 1 1899 var der kun 579
ledige Lejligheder i København, og
saa regner man med, at der er Nød.
Saa blev der bygget, og ved det
store Krak i 1906 var der 11,000
ledige Lejligheder, og der blev lidt
store Tab, idel der maatte foretages
vældige Nedskrivninger. Disse
Grundejere biir haVe Rel til at faa
noget al Tabet ind igen, nu der er
Lejlighed dertil.
Mari bør søge at

vække Sansen for gode Boliger.
Denne Sans skorter del en Del
paa i Arbejderstanden, der anvender
forholdsvis mindst til Huslejen. Men
der ligger dog hos de fleste gemt
en Trang ril at faa deres eget. Lad
os støtte og opmuntre denne Trang
overall, hvor det lader sig gøre.

Den simple sorte Skraa.
Foragtet af den hvide,
den sarte Cigaret,
set skævt til af Cigaren
ved Kaffen og Likøren
er den simple sorte Skraa,
som vi stille tygger paa,
den, der kvæget har de fleste
fra Kongen til Chaufføren.
Velsignet være Piben med sin kære kvalme Stank
er den Dagens Start og Indgang,
er den Aftnen, hvor vi drømmer.
— Hvor er Røgen blid og blaa
Men deri sorte simple Skraa
er dog den, som vi har kærest,
som vi mest og længst berømmer.
Vi gemmer den bag Læben
som en lønlig Amulet.
Den er besk og sød og saftig
som et Blad fra Edens Grøde.
Den er hos os, hvor vi gear,
den er hos os Høst og Veer !laer det sløver, naar det regner,
i vor Kedsomhed og Øde.
I de meget fine Sale
ved en altfor fin Koncert,
har vi, mens vi høvisk lytted
til Musik og sfærisk Tale,
haft vor egen stille Fest —:
i en Æske i vor Vest
var der Trøst km alle Rædsler
at Salonens Nattergale.
Ak, thi ikke blot Matrosen,
ved sit Rat og sit Kompas,
har del Greb mod Vestelommen,
— denne indre, dunkle Kalden.

Selv den høje Admiral,
hver en Mand i Groft eg Sal,
der har tarer, der er Fange,
er en redningsløst torfaiden.
Deane Salt, der sagte siver,
denne svage, vage Rus
Det er Giften, der husvaler,
det er Livets Rod, vi tygger.
Da er ej den trætte træt,
da er den, der stiller, mæt --vi er der, hvor Kilden risler
og hvor Palme:næet skyager.
I Kasernerne — i Fængslet,
langt fra Mennesker og Gud,
paa de trøsteslese Veje
over ødemarkens Stene
er en Skraa i Lemmens Skjul
Fastelavn, Srnkt Hans og Jill
har vi d e n, er ingen af os
i sin Ensomhed mene.
Den er Broderskabers Mærke
mellem Verdens bonde Mænd,
selv !flertal sløje Kammerater
skal en Skraa dog aldrig mangle.
— Vore Glæder er kun faa og el Mandfolk har sin Skraa
som eir Læn cehund sit Kødben,
som et Vuggebarn sin Rangle.

Tejn Missionshus.
Festligt Mode Faiiteht vnattlan.
dag KI. fr. Sognepræsten taler.
Kaffe m. m.
Alle hje telig velkomne.

En ung Pige
:arges fri Iste April.
Schou, Flarumershwt.
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Drugsforeling

holder ordinær Generalforsamling
[Isa sædvanligt Sted Fredag deri
27. Februar Kl. R.
Dagsorckni i Henhold til Veduej,terne. Medlemmer, som ønsker sie .lige Forslag behandlede, bedes int sende dm? til Bestyrelsen 8 Dage
før Generalforsamlingen.
Skriftligt Tilbud paa Varekansi I
modtages inden Genetalforsaml inge a
Bestyrelsen.

En Mælkevogn
og en dol,belt Ringtromle er ti.
Salg hos

Georg Kure,
Hvis det hænder en Polarral,
at vi segner paa en Bræ,
mens de store Stjerner funkler
i en isafsvalet Tomhed hvis vi endnu ej kan gaa,
men endnu har en Bid Skraa,
er der endnu, mens vi segner,
i vort Hjerte Fryd og Fromhed.
Denne Saft, der sagte siver,
denne svage, vage Rus
.
Det er Giften, der husvaler,
det er lavers Rod, vi tygger
— Vi skal leve og forgsa det er godt at tænke paa,
at en Hjælper i del Værste
er den simple sorte Skraa.
Kai Hoilmarin.

Engvang, Rutsker.

~NM

I denne Maaned
gives 10 pCt. Rabat
pr. kontant part m,..le mil kurante
Varelager

G. P. Petersens
Skotøjsforretning.

— Deri forløbne Uge har staact
Sønderjydernes Tegn, det er om
dem og det tabte, men nu forhaabentlig genvundne Land, Tankerne
har drejet sig og vore bedste ønsker har fulgt de Tusinder, der paa
Bane og Skib stævnede did for at
at hjælpe til med at stemme Stammelandet tilbage til Dat mark.
Selv herovre i det yderste Danmark, der kun har !ae Slægisforbindelser dernede sønden Amt, har vi følt
Broderskabets Baard, og den lille
stemningsfulde Fest paa Hotel
Afstemningsdagen forløb pair
bedste Meute, selv om de ventede
Resultater ilde da forelaa.
Købmand Chr. Olsen, Messen, har
haft et stort Arbejde med at omforme
sit Forretningslokale, og man ser
her — meltern Blomster og Flag et veritabelt sønder jyclsk Panorama
med en Snes forskellige Motiver fri
de mest kendte Steder, ja selv Dybøl Skanse Nr. 2, hvor Løjtnant
Anker kæmpede saa heltemodig,
mangler ikke. Udstillingen er selvfølgelig arrangeret som Reklame,
men det er en smagfuld Reklame,
en af den Slags som man gerne
ser.

••■•■•1

En Pige
En flink Karl
en Fodermester, en 15 —16grars
Dreng og en Pige, fri for Malkning, kan maa Plads paa
Store Ilyregnard, Olsker.

Mejeriet Humledal
afholder dan ordinære Generalforsamling Fredag den 27. Februar,
Eftm. Kl. 21/, i Rø Forsamlingssar.
Dagsorden ;
1. Regnskabet fremlægges.
2. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer
isledetfor dem, som efter Tur
afgaar.
3. Valg af en Revisor.
4. Eventuelt.
4. Licitation over Kalkning af Mejeriets Bygninger.
Regnskabet ligger til Eftersyn pa r
Mejeriet de 3 sidste Dage før Generalforsam lingen,

Bestyrelsen.

Et Stk. meget svært og stærkt

Klæde
er hjemkommet.

Egner sig særlig godt for Landmænd og Fiskere. Sælges for 23
Kr. m.

Nordsandels

Allinge-Sandvig
Sygefiasse
afholder sin renlige Generalforsamling paa Forsamlingshuset „Hammershus Tirsdag, 17. Februar,
Alten Kl. 71 /2 med følgende
Dagsorden:
Beretning, Regnskab, Forslag om
Sammenslutning al de stedlige Sygekasser. — Valg af Formand og
Tillidsmænd. — Korilingenttorliøjelse
Eventuelt,
Derefter holder Begravelseskassen Generalforsamling.
Dagsorden ;
Regnskabet. — Forslag om Forhøjelse af Begravelseshjælp.
NB. Regnskabet ligger til Eftersyn hos Formanden inden Generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

Søndag

Februar hl. 7'

5Ru6infinappen.
Meget spændende amer karsk Kriminalfilm i 4 store Akter, -- Pas
Grund af Filmens store Længde afholdes kan een Forestilling.
Sædvanlige Billetpriser.

En flink Pige
kan paa Grund af Sygdo n faa Plads
straks eller til Iste Maj hos

Theodor Stenberg. Olsker.
Telefon n. 53.
En flink og paalidelig Pige

Pige
kan fan Plads til iste Mej hos
Smedemester J. Hansen.
Telt. Re 22.
Ro Station.

En Pige
kan fan Plads Iste April eller Maj
hos
Bikkelson
.Grendal"
En ung god

Rottehund
ønskes til Købs paa
Hamitiersholna.

En Karl
kan fan Plads straks eller senere
paa
Ilammorsholm.

Telefon Allinge 107.

Iran faa Plads til Isle Maj paa
ffiliiiikegaard pr. Allinge

Fra. Uge til Uge

Allillge

Handelshus

anbefaler i fri Handel
Soyask rait
Palmelager
Glatenflider
Sukkermelasse
Mais
Byg
Harre
Itittittisted
K niekmais
Mitissit rem
Illandskraa
til Ombygning
Soya kran
ltomuldsfroltager
Mais

Allinge Kolonial- og
Produktforretning

En Pige
kan faa Plads til Iste Maj hos
Fisker Johan Olsen, Tein.
God Løn og megen Frihed.

Olsker Forsamlingshus,
Lørdag den 14. ds. KI
drag ined Lysbilleder af Forfatteren
Bertram Eggers.
Alle indbydes.

Alle Slags gamle Klub,
Gummi og lign. 1, tabes.

Axel Henriksen,
Søncergade, Allinge.

4 Ugers Grise
er hi Salgs hos
Kjoller. ~elskov
pr. Tein.
Samme Sted et nyt Skrivebord
til Salg.

8n deedeko
som kælver 1. Marts, er til Salg.
Avlsbruger H Krak, Allinge.

Tejn Drugsloreomg
afholder ordinær Generalforsamling
Torsdag d. 19. ds. Kl. 3. Sædvanlig Dagsorden. Borthcalering af Varekørsel. Bortsalg af udrangerede
Varer Kl. 1.
Bestyrelsen.

11118d1001
fortsættes uforandret
i denne Maaned.

Messens
Sne-21dsaig
Mr. Asen
Har De lind den sidste Nyhed?
— Nej, hvad er det ?
— Jo, der siges at Træskomager
M. Lund, Lindeplads, Allinge, har
hulet mange Træskostøvler hjem nu
— og de skal vært saa udmærkede.

•

▪

Et Parti

Et lille Parti

Xovedterkiceder

Træskostøvler

af prima Flonel er hjemkommet og sælges saa længe Lager
haves for 1,75.

Nordlandets Handelshus.

er hjemkommen og sælges billigt
saa længe jeg kan taft dem frem
til de Poser.
Jeg har ngsaa nog'e Par Støvler
med Lanimeskindssirømper, som
sælges billigt.

I

e

Bedste Standard ilasibillilogaril

jeg stedse gøre mit Bedste for at betjene ærede Kunder.
Med megen Agtelse

Lindeplads, Allinge

&r

Priserne er nedsatte

91orblallbet4 45allb

fyldte ug ikke fyldte, h.-11 cr har.

ferske ?ledister
Knickpoliter
Bajerske Pølser.
filske Varer 2 Gamle um Ugen

••••••■■■••■•■
••

Vi har atter

J. B. Larsen.
Forlang hos Deres Handlende

riflet Jernbanefløjl
paa Lager. Meget svært og stærkt. Udmærket til Herreklæder og Børnetøj. Sælges for 8,75 m.

5ri6erg.

Varme Fastela.vnsbraller,

paa alt Vanlæg

for Høst 1920 hos os. Vi har købt et stør -e Parti af denne
kendte Kvalitet, og Pris,m er rimelig i

Viggo Glistrups

llorilitolms Mard3rillel3lirib
-VEGETABIL
MARGARINE

KAFFE.

er anerkendt som

Specialitet:
Ægte Java Kaffe.

Nordlandets Handelshus.

Henriksens

Bageri og Kond itori

i Allinge og har
arbejdet i større Bagerier i Kobenhal -n. ken jeg anbefale mig
til det ærede Publikum med alt til F aget henhoufflde, og skal •

M. Lunds Traskoforretning,

Vi tilraader Landmændene at bestille Deres Fortrug af

a leg har o\ erlaget M. S.

den

bedste.

Fans hos alle Handlende.
COX

Vi ere Købere af reelle Partier af

Havre, Byg, Vikker, Blandsæd,
og for Partier, som er absolut sortsrene og i god Kondition,
betaler vi høje Priser.

Nordlandets Handelslins.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11•s

•

•

•

•

•

•

•

•

Spegesild.
Endnu haves nogle Fjerdinger
god bornholmsk Spegesild som sælges til 20 Kr. uden Fjerding.

et.zutt.

a.

Overrolssogi,Bojesoll-koolood
Sct. Mortensgade 17, Henna, Telf. 22
Fuldm. ved Bylogedkontoret i

Xolonial=
9roduktf6rretning

•
•
•
•
•
•

anbefaler

•

Kolonialvarer
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
•
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne og Komfurer
Tagvinduer, Staldvinduer
Murgryder, Pumper, Jernrør
Brædder, Planker, Lægter
•
Tømmer, Cement, Tagpap
Søm og Skruer
•
Smøreolier, Drivremme
Remnrietedt, Srnørekander
• Roegrebe, Roeknive, Roekurve
•
Børstenbindervarer
•
Spegesild og Kryddersild

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

V8 og 1/4 Tdr.

•
•

Klipfisk, Fedt, Margarine

•

,&lortial=
9roduktforretning.

•
•
•

II

•

•

•

•

So • a

•

•

•

•

•

•
•

Kontordag i Allinge Mandag
do.
i Hasle hver Onsdag Frn.

Anchiovis
i Glas

Benfri Appetitsild
Sardiner
Norske røgede Sardiner

i Olie og Tomat
Rummer
Krabber
Fersk Lax i Daaseri
anbefales til billigste Priser.

J. B. Larsen.

Tapeter!
— For al skaffe Plads til de nye
Tapeter, sælges Restlager for sidste
Aar til betydelig nedsatte Priser.

Basle

Telefon 2.

Podtkebs4icisalget
e. Larsens
Skotaisforretning, 211inge
fortsættes til 25. ,e6ruar.
Se Vinduerne og bemærk Priserne.

Benyt Lejligheden.
Olsker Husmandsforening
indbyder ril festlig Sammenkomst
Forsamlingshuset Fastelavnsmandag den 16. Februar.

Generalforsamling Kl. 2.
Festen begynder Kl. 4.
Forskellige glade Lejer. Harmonika Koncert, Pakkesalg m, m.
Medlemmernes Børn faar gratis
Kaffe. Ingen Entree.

Bestyrelsen.

BRAND- OG LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET

SVEA

HOVEDKONTOR: BREDGADE 28
(Odd-Fellowpalæets søndre Pavillon)
regner alle Kombinationer af Livslorsikting ril billige Præmier
ved Henvendelse til Selskabets Agentur for Bornholm.
TM 60 V. J.

Claussen, Sandvig.

Tlf. 60

Prøv J. B. Larsens

Frokost og Java Kaffe
De vil blive tilfreds.

Rochefort
Sehweitier
Steppe
!lyse
Ejdammer
lagret Gouda
do. skarp Iffejeriost
anbefales ril nedsatte Priser.

S . ises -Chocolader

Telefon 2.

Fastelavnsgilde.

Bedste engelske Smedekul,
Store engelske svære Kul,

ALBA

----Jernstøberi Sc Maskinfabrik

10 pCt. Rabat pr. Kontant paa alle kurante Varer.

Prima danslc Ementlialer Ost

CLOET TA

Brødrene Anker

Slore Podier Foilloj udsælges lit !ug oder Dagsprisen.

Vi har rigelig Lager af

Nordlandets Handelshus.

ae.

Telefon 66,

•

som sælges efter billigste Beregning pr. Kont. eller pr. 3 Mdr.

r

Nordlandets Handelshus.

Charles Svendsen, Hasle.

111

•

Bestil Deres ForailrsN Tide.
Vi har det største Udvalg af enrg- elske Klædevarer til
rimelige Priser. Klædninger syes citer Maal paa fas Dage.

J. 53. £at..u.n.

Appelsiner
Ira 10 øre Stk.
a

ea.zoen.

God solvskodig Plads
ledig for en pæn Pige, som vil udføre. daglig Madlavning, til 1. Marts
eller senere.
Den nuværende har været her i
6 Aor, !lytter paa Grund af Gitter„,ani,
Fr. Itiflatrup, Sandvig.

Olsker.
Tirsdag den 20. Februar, Eftm.
Kl. 2-6 udbetales

Brændsel- og Mælkerabat
samt modtages Aarsbidrag til Bornholms Brandforsikring i mit Hjem.
Det samme udbetales og modtages
TEIN Skole Lørdag den 21. Febr.
Kl. 2-5 Eftm.
Skillemønt bedes medtaget.
S. A. Mogensen.

b111h. MiSSIONIOrellifill
afholder om Gud vil Ungdomsmøde
med Festligsantmenkomst Faslelavns
Mandag Alten Kl. 7.
Alle er hjertelig velkomne.

En Pige
kan faa Plads til Isle Maj paa
Mejeriet Krtjbjerggeard
Allinge.
Gode

1{Ivelwer

og Tillægskalyo

samt en saa ged som ny Læsljedervogn er til Salg pao

Muncherup, Rø,

‘1L

3

2 Stk. meget flue

Gobeliner,
passende til Portiere og Mobelbetræk, er bjf
,mkommen og sælges for 16 Kr. m.

GOOTK OSIJOSALG
Mi

Nordlandets Handelshus.

Prima Ris meget billigt og
Prima Klipfisk
«nid: & 13robattiorretuitr.

store aarlige Godthobs-Udsalg
er begyndt

Under Udsalget realiseres en Mængde Varer til Priser,
der ligger langt under Dagsprisen, og da Prisstigninger desværre foreløbig fortsættes anbefales det Publikum at købe nu
Af mit store Lager fremhæves særlig:

llorobohlls Spare- & Inebsses ''
„------- Afdeling i Allinge 6-'i£"----Kontortid: 10-12 og 2-4.

Y‹,

Modtager Indskud paa alm. SparekassevIlkaar Ill en Rente /
af 4 pCt. p. a., part Folio 111 2 pCt. p. a.

.--,,

Xvidevarer.

@>.

i
!

Lagenherred, halvlinned Kr. 4,95 rn
Lugendowlas, ekstra prima 4,25 pr. m.
Enkelbred Dowlas, god Vare 1,40 ni.
ekstra prima 1,80-2,00-2,25 m.
do.
Medium i prima Kvaliteter 1,40-1,60-1,80 -200
—
1,70-2,15 pt. m.
Ensfarvet Flonel
Bolster og Dynesatin, garanteret fjertæt, 3,80 in
Twill, Bommesi, Pique, Demety, Sherting.

Firkantede Morsø Ovne
er lige gode for K u I. Koko, Tørv og Brænd t,

Stort Lager - alt med 10 pCt, Rabat.
Vi har 11 forskellige
Ovne paa Lager, som
sælges til gammel Pris,
det vil sige, at Støberiet senere har forhøjet
Priserne med 2 Gange
12',, pCt.

( Bonialdstojer, Forklædelærred,
Stort Mønstersortiment.
Prima Kvaliteter fra 1,70 pr. nr.

Njoleflonel i stort 21dualg.
Prima Kvaliteter fra 1,40 m.

kjoletøjer.
Stort Udvalg af heluldne Kjoletøjer, - ens kulørte og skotsktærnede - prima Kvaliteter fra 7 Kr, m. Sort og marineblaa
Alpacca fra 4 Kr, m.

Alle Slags Rør, Muffer,
ildfast Sten og Ler.

»ame-Serges.
Stort ,Udvalg af Serges til Nederdele, Dragter og Frakker.
Prima Kvalitet fra 9,90 m.

m
Ri

Nordlandets Handelshus.

!ædevarer.
Stoffer til Herrehabitter og Overfrakker er paa Lager
Stoffer
til gamle Priser -- 10 pCt. Rabat,
Jeg har stort Lager af prima Trinsportspande i alle
Størrelser. Gamle Spande omfortinnes hurtigt og godt.
Gimming udfftres. Billeder indrammes.
Glas i alle Didi ensioner saint et lille Parti Rammelistertil nedsat Pris.
Restlageret af Kakkelovne og Komfurer udsælges nu.

Yrikotage.
El Parti Trikotage bestaaende al Dame- og Barnebenklæder, Trøjer,
Strømper, Underliv, Vanter 'samt Herresokker udsælges til halv Pris,

teester.

Selvvandingsanlæg
og Pumpe- fpg Hrevertledninger samt Acetylen-Gasværker.
Overslag og Tilbud gratis.
løvrigt aribefalende mig med alt til Faget henhørende.

En Mængde RI:ter at Twistlærred, Dowlas, Medium, Flonel og
Bomuldstøj, Kjoletøj, FI.j t , Hvergarn in. ni. er fremlagt til Salg mærket
med Maal og Pris.

Niels W. Grooss,

»amekonfefition.
nv

Blikkenslager og Glarmester.

Hele Lageret af Dame-Ulsters, Frakker, Spadseredragter, Nederdele, Regnfrakker, Bluseliv samt Børnefrakker og Kjoler udsælges med
stor Rabat.

Et Parti ,,Dame-Skindhandsker udsælges
for 4 Kr., et Parti Damelinned og Korsetter. med 20 pCt. Rabat og et Parti Dame-Strømper til 75 Øre Parret.

Nillasio du Nords Udsalg i
J. P. SOMMER.

Aut. Gas- og Vandmester.

sn

Enneget stor Sending Trikotage
er hjemkommet.

Herre -Uldtrøjer,
patentstr. Bomulds Underbenklæder til Herrer .
Heluldne engelske Sweaters og Herreveste.
Sokker i Uld, Silke og Bomuld.
Heluldne danske Damestrømper fra 4,50:
Heluldne ret- og vrangstrik-kede Børnestrømper i alle Numre.
Strikkede Bomulds-Underliv til Børn,
Hæklede Trøjer og Støvler til spæde Børn.

mordlandets Xandetsfius._

